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SAMSUN 
DİŞHEKİMLERİ ODASI

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

UÇAK KAZASINDA BİR MESLEKTAŞIMIZ 
HAYATINI KAYBETTİ

İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi 
yolcu uçağının dün akşam Sabiha Gökçen Havalimanında pisten çıkması 

sonucu meydana gelen kazada 180 yolcu yaralandı ve 3 kişi hayatını kaybetti.
Bu elim kazada meslektaşımız İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Araştırma Görevlisi  Dr. Zehra Bilgi Koçar’ın da yaşamını yitirdiğini 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi  7 Şubat 2020 Cuma günü (yarın)  
Cuma namazına müteakip Tekirdağ-Malkara Gazi Ömer Bey Camii’nden 
kaldırılacaktır. Meslektaşımız Dr.Zehra Bilgi Koçar başta olmak üzere kazada 
hayatını kaybedenlere  Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve  yakınlarına baş 
sağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Haberin Devamı

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 9.Olağan Genel 
Kurulu, eğitim veren 66 Dişhekimliği Fakültesinden 64’ünde seçim yapılmış. 

334 Delegeden 263’ünün  katılımıyla 1 Şubat 2020 Cumartesi günü The Green 
Park Hotel / Ankara’da gerçekleştirildi.  Genel Kurula; TDB Genel Başkanı Prof.
Dr.Atilla Ataç, Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi  Deniz Gürsoy 
Ayalp, İstanbul Dişhekimleri Odasından  Genel Sekreter Ayten Yıldırım, Dene-
tleme Kurulu Raportörü Cenap Koşu ve Genç Dişhekimleri Komisyonu Üyesi 
Arthur Bzoacıoğlu ile   TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyon Üyeleri katıldılar.
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ELEKTRONİK REÇETE MECBURİ DEĞİLDİR

TDB ÖĞRENCİ KOLU 9.OLAĞAN 
GENEL KURULU YAPILDI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 07.02.2020 tarih ve E.34867 
sayılı yazısı esas alınarak İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Odalara 

gönderilen yazılarda,14.02.2020 tarihi itibariyle bütün sağlık kuruluşlarının 
E-Reçete uygulamasına dahil edileceği belirtilmiştir.  Bu yazılarla uygula-
manın başlayacağı belirtilen tarih arasında sadece birkaç gün olması ve 
yazılarda kapsama ilişkin bir açıklık olmaması sağlık kuruluşlarında uygula-
mayla ilgili duraksama yaratmıştır.
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OSMANİYE DİŞHEKİMLERİ 
ODAMIZ KURULDU

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu’nun 23 Ocak 2020 tar-
ihli toplantısında; Adana Dişhekimleri Odasına bağlı  Osmaniye ilinde 

Dişhekimleri Odası kurulmasına karar verilmiştir. 3224 sayılı yasanın 4. mad-
desine göre Sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz diş hekimi bulunan her ilde 
bir oda kurulması,  yeni kurulan Odaların en geç üç ay içerisinde organlarının 
seçimini yapmalarını hükme bağlamıştır. Oda kuruluşu 23.01.2020 tarihinde 
Sağlık Bakanlığına bildirilerek tüzel kişilik kazanmış olup, TDB Merkez Yönetim 
Kurulu tarafından atanan Kurucu Üyeler Genel Kurul hazırlıklarına başlamıştır.

Haberin Devamı

SEKTÖRÜN KÖKLÜ FİRMALARINDAN 
MAHYA DİŞ DEPOSU İLE RÖPORTAJ

MAH-YA Diş Deposu 1994 Yılında Rize de kuruldu. Sonrasında Türki-
ye’nin merkez şehirlerinden olan Samsuna taşındı. Ortaklarımız ile bir-

likte bu kararı verirken lojistik olarak bize her imkanı tanıyan şehirlerden biri 
Samsunda oluşumuz her zaman bizi heyecanlandırmıştır. Bu heyecanla bir-
likte bütün diş sektöründeki araç gereçlerin, ham maddelerin satışını aynı za-
manda teknik kullanım detaylarının son kullanıcı olan hekimlerimize aktarımı 
konusunda da hizmet vermekteyiz. Tüm bu iş akışını hekimlerimizle sürekli 
iç içe olan profesyonel olarak eğitilmiş ekibimiz vasıtasıyla yapabilmekteyiz.
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20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ 
KUTLU OLSUN

Ağız hastalıkları, tüm dünyada en sık rastlanan kronik hastalıklar ar-
asında yer almaktadır. Küresel boyutta dünya nüfusunun % 90’ı çürük, 

dişeti hastalıkları ve ağız kanserine kadar uzanan ağız hastalıkları yönünden, 
ciddi bir risk altındadır.  Ülkemizde de ağız hastalıkları, toplumun büyük bir 
kısmını doğrudan ilgilendiren en önemli sağlık problemlerinden biridir. 0 Mart; 
Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) tarafından ağız ve diş hastalıklarının görülme 
sıklığını azaltmak adına farkındalığı arttırmak ve kişileri, aileleri, toplumları ve 
hükümetleri ağız sağlığı dolayısıyla da sağlıklı bir yaşamı sağlamaya teşvik için 
Dünya Ağız Sağlık Günü olarak kabul edilmiştir.  
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FİNANSAL DESTEK AÇIKLANDI!

KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI 14 KURAL

COVID-19 salgınının yayılması nedeniyle dişhekimliği hizmet sunumu  et-
kilenmiş, büyük oranda da kesilmiştir.  Acilen yürürlüğe girecek fi nansal 

destek önlemleri ile meslektaşlarımızın ve sektörün bu kriz dönemini en kolay 
bir şekilde atlatmalarının önemini bir çok platformda dile getirdik. 

Sağlık Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda  virüs nedeniyle  çalışanların ve 
hastaların en yüksek risk grubu yer alan   ağız diş sağlığı kuruluşlarında  acil 
hasta dışında hasta bakılmaması talimatlandırılmıştır.

1: Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak 
yıkayın. 2: Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 

adım mesafe koyun. 3: Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu 
tek kullanımlık mendille kapatın. 4: Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kul-
lanın. 5: Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. 6: Ellerinizle 
gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. 7: Yurt dışı seyahatlerinizi 
iptal edin ya da erteleyin. 8 : Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde 
geçirin. 9: Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın ve..
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KORONAVİRÜS VE AĞIZ –DİŞ SAĞLIĞI 
HİZMETLERİ HAKKINDA BASIN TOPLANTISI

TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla S.Ataç ve Merkez Yönetim Kurulu Üy-
esi Dr.Serdar Sütcü ile birlikte koronavirüs ve ağız diş sağlığı hizmetleri 

konusunda 17.03.2020 tarihinde saat:15:30’da TDB Genel Merkezinde  bir 
basın toplantısı düzenledi. TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Atilla S.Ataç; “Basın to-
plantısına başlarken öncelikle Global 2019-nCoV  pandemi ile mücadele ver-
en Sayın Sağlık Bakanına, Değerli Bilim Kurulu Üyelerine, büyük fedakârlıklar-
la çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Bu salgın 
bir kez daha tüm dünyada sağlık çalışanlarının ne kadar kıymetli ve ne kadar 
fedakâr olduklarını gözler önüne sermiştir.
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Etkinlik Takvimi İçin Tıklayınız E-Bülten Arşiv

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA”

ELEKTİF İŞLEMLERİN ERTELENMESİ VE 
DİĞER ALINACAK TEDBİRLER

      Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza 
indirilmesi ve sağlık personelleri üzerindeki yükün azaltılması geçici tedbirlerin 
alınmasına yönelik yayınladığı açıklama için..
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Muayenehanede bakılan hastanın tedavisinin genel anestezi altında ve/
veya ameliyathane şartlarında yapılması gerektiğinde özel ağız ve diş 

sağlığı merkezlerinin yanı sıra özel hastanelerin ameliyathaneleri de kullanıla-
bilir.  Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik 19/(3) maddesinde yer alan “1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesi-
ne uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra edenağız, diş ve çene 
cerrahisi uzmanları, hastalarının Ek-9’da yer alan cerrahi işlemlerini genel anes-
tezi müdahale ünitesi bulunan ADSM’ler ile tıp merkezleri ve özel hastanelerin 
ameliyathane ve genel anestezi müdahale ünitelerinde yapabilirler.
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ÖZEL HASTANE AMELiYATHANESİNDEN DE 
YARARLANILABiLiR
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